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Participar en investigació d'estudiants de turisme italians
Publicat per Pere Valls Puyalto [1] el 27/02/2021 - 13:45
De fa temps col·laboro amb el professor Giacomo Bulliani de l'ISIS Paolo Sarpi de San Vito al Tagliamento, a Itàlia.
En principi el nostre projecte per aquest any era organitzar una visita amb estudiants de turisme italians a
Barcelona, amb l'objectiu d'estudiar els beneficis i inconvenients del turisme cultural de masses a les ciutats. En el
nostre cas Barcelona i en el seu Venècia. Ja us podeu imaginar que amb la pandèmia ni el viatge, ni el turisme de
masses! (per sort o per desgràcia) ha estat possible.
Durant l'estada a Barcelona teniem previst tot un seguit de visites, observacions... per recollir dades, que
posteriorment els estudiants analitzarien en diferents grups de treball, a la seva tornada a Itàlia.
Per no perdre del tot la feina que ja estava feta, he pensat en acudir en aquest fòrum, en el qual m'estreno, per
veure si fos possible gaudir d'alguna resposta col·laborativa en el nostre projecte.
Jo us formularé un seguit de preguntes, que han preparat aquests estudiants amb el seu professor.
Si n'hi ha alguna que us suggereix una resposta, us agrairé que me la feu arribar.
El format de la resposta seria:
- Número de la (les) preguntes on voleu participar
- El vostre nom
- Una breu ressenya de quin tipus de persona ens està responent: una ciutadana de Barcelona, una persona
tècnica, estudiosa, acadèmica... Agrairé que especifiqueu aquí l'Entitat i la tasca que desenvolupeu
- Si esteu interessats en un retorn del treball, deixeu també una adreça de contacte
- I responeu lliurement la pregunta que heu escollit, l'extensió, les dades que aporteu,... és totalment lliure.
Nosaltres ja ens encarregarem de la elaboració.
I per suposat, gràcies!
EN BREU US POSARÉ LES PREGUNTES...
Etiquetes: investigació
Etiquetes: Turisme cultural de masses
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